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Abstract
To Iqbal Satta means ego. Ego is a continuous flow of work. There is no possibility of discontinuity
in ego. Radhakrishnan also pointed out two sides of a man: one is the finite side and other is the
infinite side. Self-conciousness is one side of spirituality. Man is bounded by this self-conciousness.
This self-conciousness determines the future of man. Man’s real character comes out from the selfconciousness. In this paper I will discuss the views, thoughts, opinions and remarks of Iqbal and
Radhakrishnan on Man.

ষ্টববেতণনর এক ষ্টবণেে পর্তাণে পৃষ্টিবীণে আণস িীব-িগে। এই িীব-িগণের বকান এক পণবত আষ্টবভতাব ঘণি
মানুণের। ষ্টববেতণনর ইষ্টেহাণস মানুণের পষ্টরচে অনযানয প্রােীর মে একষ্টি প্রােীরূণপ। ষ্টকন্তু এই পষ্টরচণে মানুে
সন্তুি িাকণে পাণরষ্টন। ষ্টনণির প্রণচিাে িীবিগণের বেষ্ঠ প্রােীরূণপ বস ষ্টনণিণক প্রষ্টেষ্টষ্ঠে কণরণে। জিষ্টবক
ষ্টববেতণনর পূেতো এণসণে মনুেযসৃষ্টির মধয ষ্টদণে। মানুণের র্িািত স্বরূপ কী? –এই প্রণের উত্তর খুুঁিণে বহু েোব্দী
বকণি বগণে। ষ্টকন্তু এই প্রণের উত্তর আিও অধরা। দােতষ্টনক, কষ্টব, সাষ্টহষ্টেযক ও জবজ্ঞাষ্টনকগে ষ্টনি ষ্টনি দৃষ্টিভষ্টঙ্গ
বিণক এই প্রণের উত্তর অনুসন্ধান কণরণেন। এই প্রবণন্ধ আষ্টম মানুণের স্বরূপ সম্পণকত দােতষ্টনক ইকবাল ও
রাধাকৃণষ্ণর মে আণলাচনা করব।
ইকবাণলর দেতণন মানুণের ধারোষ্টি প্রষ্টেফষ্টলে হণেণে একাধাণর ধমতীে ও দােতষ্টনক দৃষ্টিণকাে বিণক। মানুণের
ধারোর ধমতীে দৃষ্টিভষ্টঙ্গ ষ্টেষ্টন বযত ক কণরণেন বকারান অনুসরণে। সুফীণদর আনাল-হক ধারো ইকবালণক মানুণের
ধারো গঠন করণে সাহার্য কণরণে। ষ্টেষ্টন মণন করণেন মানুণের িীবন নানা অষ্টভজ্ঞোর সমন্বে এবং ষ্টেষ্টন ‘আত্মা’
বা ‘আষ্টম’ েব্দষ্টি বযবহার কণরণেন নানা অষ্টভজ্ঞোর একষ্টি একক ষ্টহসাণব, এই এককষ্টিণক ষ্টেষ্টন মানুণের সত্তারূণপ
কল্পনা কণরণেন, ইকবাল সত্তা বলণে ‘আষ্টমত্ব’বকই (ego) বুষ্টিণেণেন।১ প্রে হল আষ্টমত্ব বলণে আমরা ষ্টক
বুষ্টি? ‘আষ্টম’ েব্দিাই আমরা অহরহ বণল িাষ্টক। োণকই আমরা আষ্টমবষ্টল র্া বকান মানুণের ষ্টিো এবং
অষ্টভজ্ঞোণক সংগষ্টঠে কণর। এই আষ্টমণক আমরা বদহ বিণক পৃিক বণলও ষ্টচন্তা কষ্টর। সম্ভবে এই কারণেই আষ্টম
বলণে বদহ বিণক পৃিক ‘আত্মা’ বা মন বণল পৃিক সত্তার কিা ভাষ্টব।২
ইকবাল ‘আষ্টম’বক বযষ্টত কর মণধয একণত্বর মূলেত্ত্ব বণল (Principal of Unity) বেতনা কণরণেন। ষ্টেষ্টন
আষ্টমণক বদণহর ষ্টবপরীে বণলনষ্টন, ষ্টেষ্টন ‘আষ্টম’ বলণে োণকই বুষ্টিণেণেন র্া বদণহর ষ্টিোর মণধযও একত্ব গঠন
কণর। ষ্টেষ্টন ‘আষ্টমত্ব’বক ষ্টকন্তু আত্মা বণলনষ্টন। কারে ভারেীে দেতণন আত্মা বক বদহােীে বণল বেতনা করা হণেণে।
‘আষ্টমত্ব’ মানুণের আণবগগে ষ্টদক ও আধযাষ্টত্মক আকাঙ্ক্ষাণক ষ্টনণদতে কণর।৩
ইকবাণলর মণে বকারাণন একক বযষ্টত কণত্ব ও মানুণের অষ্টভনবণত্ব গুরুত্ব বদওো হণেণে। বকারাণে মানুে সম্বণন্ধ
ষ্টেষ্টনষ্টি ষ্টদণকর উপর গুরুত্ব বদওো হণেণে। প্রিমে, মানুে ভগবাণনর দ্বারা মণনানীে হে, ষ্টদ্বেীেে, মানুণের নানা
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বদাে িাকা সণত্ত্বও এই িগণে ভগবাণনর প্রষ্টেষ্টনষ্টধ এবং েৃেীেে, মানু ে হল মুত ক বযষ্টত কণত্বর ট্রাসষ্টি– ষ্টনণির
ষ্টবপণদর িনয মানুে োণক স্বীকার কণর।৪
ইকবাণলর দেতণন, আষ্টমণত্বর সেযোণক স্বীকার করা হণেণে। র্ষ্টদ আমরা আষ্টমণত্বর সেযোণক স্বীকার না কষ্টর
োহণল আত্মা-ষ্টবণরাষ্টধোর বদাণে দুি হণবা। আষ্টম ষ্টনণির মণধয বর্ আষ্টম বেতমান োণক অস্বীকার করণবা ষ্টক ভাণব।
র্ষ্টদ অস্বীকার কষ্টর েযাহণল আমার অষ্টিত্ব ষ্টবপন্ন হণব। োই ষ্টনণিণক স্বীকার করণলই ‘আষ্টমত্ব’ বক স্বীকার করণেই
হণব। আষ্টমণত্বর র্িািত প্রকৃষ্টেণক িানণে হণল গভীর অন্ততদৃষ্টির প্রণোিন। মণনাষ্টবদযা আষ্টমণত্বণক একষ্টি প্রবাহ বণল
বেতনা কণর, বর্খাণন এণকর পর এক ষ্টচন্তা, অনুভূষ্টের প্রবাহ ধারাে বণে চণল। মণনাষ্টবদযা আষ্টমণত্বর প্রকৃষ্টেণক
র্িার্ি ভাণব বযাখযা করণে পাণর না কারে মণনাষ্টবদযা শুধুমাত্র আষ্টমণত্বর উপষ্টরভাণগর কমতকাণন্ডর সণঙ্গ র্ুত ক।
গভীর অন্ততদৃষ্টি আমাণদর িানান বদে বর্, প্রবাহ ধারার অন্তরাণল এক রকণমর একত্ব (Unity) আণে। এই একত্ব
হণে পাণর মানষ্টসক অবস্থাগুষ্টলর, বকননা বকান মানষ্টসক অবস্থাই ষ্টবষ্টিন্ন ভাণব অষ্টিত্বেীল হে না। কারে িগণের
বস্তুগুষ্টলর মণধয বর্ একত্ব বেতমান োর বিণক এই একত্ব পৃিক। কারে িগণের বস্তুগুষ্টল ষ্টবষ্টিন্ন ভাণব িাকণে
পাণর। মানষ্টসক অবস্থাগুষ্টল ষ্টকন্তু ষ্টবষ্টিন্ন ভাণব িাকণে পাণর না। কখণনা আমরা বলণে পাষ্টর না বর্, আমার
অনুভূষ্টের সণঙ্গ আমার ষ্টচন্তার বকান সম্বন্ধ বনই। আমাণদর অন্তণরর একণত্বরই বা মানষ্টসক অবস্থাগুষ্টলর ‘একত্ব’বকই
‘আষ্টমত্ব’ বলা র্াে। এই আষ্টমত্বই সমি অষ্টভজ্ঞোণক সংগষ্টঠে কণর। ষ্টেষ্টন বলণেন “The finite centre of
experience, therefore, is real, even though its reality is too profound to be
intellectualized. What then is the characteristic feature of the ego? The ego reveals
itself as a unity of what we call mental states. Mental states do not exist in mutual
isolation. They mean and involve one another. They exist as phases of a complex
whole, called mind. The organic unity, however, of these inter related states or, let us
say, events is a special kind of unity. It fundamentally differs from the unity of a
material thing; for the parts of a material thing can exist in mutual isolation. Mental
unity is absolutely unique. We cannot say that one of my beliefs is situated on the
right or left of my other belief.”৫
ইকবাণলর দেতণন আমরা লক্ষ্য কষ্টর শুধুমাত্র আষ্টমণত্বর মণধযই একত্ব বেতমান। আষ্টমণত্বর ষ্টিোকলাপ ষ্টনিস্ব ও
বযষ্টত কগে। বকান ষ্টবেে সম্পণকত আমার আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র আমার ষ্টনিস্ব আকাঙ্ক্ষা এিা কখনই অনযণদর সন্তুষ্টি ষ্টবধান
করণে পাণর না, র্ষ্টদও োরা বস্তুষ্টিণক আমার আকঙ্ক্ষার ষ্টবেেরূণপ ভাণব। উদাহরেস্বরূপ বলা র্াে বকান
ডাত কারবাবু আমার বপি বযািা সম্পণকত সহানুভূষ্টেেীল হণে পাণরন, ষ্টকন্তু ষ্টেষ্টন আমার বপণির বযািার অনুভূষ্টে
উপলষ্টি করণে পাণরন না। আমার সুখ, দুুঃখ, ভাল, মন্দ একান্ত ভাণব আমারই। আষ্টমত্ব হল একিা ষ্টনরষ্টবষ্টিন্ন
কণমতর প্রবাহ। আষ্টমত্ব োর ষ্টিো-প্রষ্টেষ্টিোর িনয বদহণক বযবহার কণর। আষ্টমত্ব কখনও ষ্টবষ্টিন্ন ভাণব িাকণে
পাণর না।
রাধাকৃষ্ণে ভারেীে পরম্পরার প্রষ্টে অষ্টবচল িাকার বচিা কণরষ্টেণলন, এিনয ষ্টেষ্টন মানুণের বািব অবস্থা
সম্পণকত সণচেন ষ্টেণলন। ষ্টেষ্টন িগণে মানুেণক বদণখণেন জদষ্টহক ও মণনাববজ্ঞাষ্টনক একক বযষ্টত কত্ব ষ্টহসাণব।
সহিাে প্রবৃষ্টত্ত, উণেেয এবং উদযম দ্বারা মানুণের সত্তা ষ্টনধতাষ্টরে হে। সুেরাং োুঁর মণে মানুে হল স্বািতপর
আত্মসবতস্ব, আত্মা-অষ্টেিমেকারী এবং ভালবাসার সংষ্টমেণে ষ্টমষ্টেে এক অদ্ভুে সত্তা।৬
রাধাকৃষ্ণে একিন আধুষ্টনক বািব বুষ্টিসম্পন্ন বলাক ষ্টেণলন। ষ্টেষ্টন মণন করণেন জদষ্টহক বািব িীবণনর সণঙ্গ
আধযাষ্টত্মক িীবন ববমানান নে বরং এণক অপণরর পষ্টরপূরক। জদষ্টহক বািব িীবণনর সণঙ্গ আধযাষ্টত্মক িীবণনর
বকান ষ্টবণরাধ বনই। মানুণের বেতমান অবস্থা সম্পণকত োুঁর গভীর ধারো ষ্টেল। ষ্টবজ্ঞাণনর দোে মানুে আি আষ্টদম
Volume-II, Issue-VII

August 2016

16

ইকবাল ও রাধাকৃষ্ণণের দৃষ্টিণে মানুণের স্বরূপ–একষ্টি ষ্টবণেেে

সুষ্টিে কুমার মন্ডল

মানুণের েুলনাে অণনক ববষ্টে স্বািন্দয লাভ কণরণে। িীবণনর সুখ -স্বািণন্দযর সব উপকরে আি মানুণের হাণে।
ষ্টবজ্ঞান মানুেণক সুখ-স্বািণন্দযর সণঙ্গ ষ্টবলাসী কণর েুণলণে। গভীর ভাণব ভাবণলই ববািা র্াণব এে সুখস্বািণন্দযর মাণিও মানুে দুুঃখী, অসুখী। িণম িণম মানুে োর িীবণনর স্বাদ হারাণে বণসণে। একণঘুঁণেষ্টম িীবন
মানুেণক গ্রাস করণে, মানুে ক্লান্ত হণে পছণে। আমরা িীবণনর আনন্দণক বাুঁষ্টচণে রাখার িনয প্রােপে বচিা করষ্টে।
ষ্টদণন ষ্টদণন আমাণদর সামাষ্টিক িীবন বর্ন র্াষ্টিক হণে র্াণি, আমরা বর্ন একিা র্ণির মে হণে র্াষ্টি। এই
সণচেনো োুঁণক মানুণের স্বরূপ সম্পণকত ভাবণে ষ্টেষ্টখণেণে।
রবীন্দ্রনাণির মে রাধাকৃষ্ণেও মানুণের দুষ্টি ষ্টদণকর কিা বণলণেন। একষ্টি হল মানব প্রকৃষ্টের সসীম বা সান্ত
ষ্টদক (Finite) অনযষ্টি হল মানবপ্রকৃষ্টের অসীম বা অনন্ত ষ্টদক (Infinite)। মানুণের সান্ত ষ্টদকষ্টি জদষ্টহক বলা হে,
েণব মানুণের বদণহর ষ্টদণকর মণধযও আধযাষ্টত্মকোর উপষ্টস্থষ্টে লক্ষ্য করা র্াে। বদণহর ষ্টিোর মণধয এমন ষ্টকেু
প্রবেো িাণক র্া সহণিই ষ্টনণিণক অষ্টেিম কণর। ষ্টেষ্টন এণক ‘আত্মার ষ্টিো’ বণল মণন কণরণেন। প্রকৃষ্টের আর
পাুঁচিা প্রােীর বিণক মানুে সম্পূেত ষ্টভন্ন। মানুেণক োর বেষ্টে চষ্টরত্র দ্বারা ষ্টনধতারে করা র্াে না। প্রকৃষ্টের অনয িীণবর
বক্ষ্ণত্র এমন ষ্টক বকান ষ্টনম্নণেষ্টের প্রােীর বেষ্টেচষ্টরত্র ষ্টবণেেে করণল োর প্রকৃষ্টে ষ্টনেতে করা র্াে, ষ্টকন্তু মানুণের
বক্ষ্ণত্র এমনষ্টি ঘণি না। কারে মানুণের বেষ্টেচষ্টরণত্রর ষ্টনিস্ব ষ্টকেু জবষ্টেি আণে এবং মানুণের চষ্টরত্র িানণলই প্রকৃে
মানুেণক িানা র্াে না। সকল মানুণের মণধযই িাণক ‘অষ্টভনবত্ব’, এিাই সবণচণে গুরুত্বপূেত।
অনয একিা ষ্টদক বিণকও মানবত্মার ষ্টিো অষ্টভনব। মানুে প্রকৃষ্টের অনয ষ্টবেে বিণক পৃিক, এই িনয মানুে
ষ্টনণির পষ্টরকল্পনা অনুর্ােী ভষ্টবেযণের পি ষ্টনধতারে কণর। মানুে অন্ধভাণব বকান ষ্টকেু কণর না। মানুে পূবত বিণকই
োর লক্ষ্য ষ্টস্থর কণর এবং বসই অনুর্ােী চণল। এই ক্ষ্মো শুধুমাত্র মানুণের মণধযই রণেণে। এণক রাধাকৃষ্ণে আত্ম
প্রষ্টেষ্টিো বণল বেতনা কণরণেন। রবীন্দ্রনাণির গলাণেও একই সুর বোনা র্াে। এখন আমরা মানুণের দুষ্টি ষ্টদণকর
কিা আণলাচনা করব।
মানবপ্রকৃষ্টের সসীম বা সান্ত ষ্টদক : মানুণের জদষ্টহক ষ্টদকষ্টিই সান্ত অবস্থার প্রষ্টেষ্টনষ্টধ। সান্ত ষ্টদকগুষ্টল ষ্টনধতাষ্টরে হে
িীবষ্টবদযা, েরীরষ্টবদযা ইেযাষ্টদর দ্বারা। সান্ত ষ্টদকগুষ্টলর প্রকৃষ্টেগে বযাখযা িীবষ্টবদযা, েরীরষ্টবদযার দ্বারা পাওো র্াে।
মানুণের জদষ্টহক সত্তাণক একষ্টি পষ্টরণবণের অবস্থানকারী সত্তা ষ্টহসাণব ভাবা হে – এষ্টিই হল মানুণের সান্ত ষ্টদকষ্টির
‘অষ্টভনবত্ব’। প্রষ্টেষ্টনেে পষ্টরণবে বিণক উেীপনা এণস মানুণের োন্তষ্টদকণক উেীষ্টপে কণর এবং প্রষ্টেষ্টি মানুে
আলাদা আলাদা ভাণব ষ্টনণিণদর প্রষ্টেষ্টিো িানাে। এই প্রষ্টেষ্টিো বিণকই বযষ্টত কর চষ্টরত্র, আচরে ষ্টনধতাষ্টরে হে।
অিতাৎ উেীপণকর দ্বারা মানুণের জদষ্টহক ষ্টিো ষ্টনধতাষ্টরে হে। রাধাকৃষ্ণে মানুণের এই ষ্টদকষ্টিণক নানা নাণম অষ্টভষ্টহে
কণরণেন। বর্মন– প্রকৃষ্টেগে মানুে, অষ্টভজ্ঞোলি মানুে, জদষ্টহক মানুে প্রভৃষ্টে। মানুণের এই জদষ্টহক ষ্টদকণক
ভারণের বহু প্রাচীন গ্রণে সম্পূেত ভ্রান্ত ষ্টদক বণল বেতনা করা হণেণে। রাধাকৃষ্ণে ষ্টক ন্তু এই মণের সণঙ্গ একমে
হনষ্টন। মানুণের জদষ্টহক ষ্টদকণক ষ্টেষ্টন আধযাষ্টত্মক সত্তার একষ্টি ষ্টদক বণলই বভণবষ্টেণলন। ষ্টেষ্টন মণন করণেন
মানুণের জদষ্টহক প্রকৃষ্টেণক বাষ্টেল না কণর োণক পষ্টরপূেত কণর গণছ েুলণে হণব। জদষ্টহক ষ্টদকণক ষ্টেষ্টন সেয বণল
মণন করণেন, এবং জদষ্টহক ষ্টদক একষ্টি পর্তাে ষ্টবণেে োণক অষ্টেিম করণে হণব। র্েক্ষ্ে মানুে এই পর্তাণে আবি
িাণক েেক্ষ্েই এই পর্তাণের সেযো। ষ্টকন্তু এিাই মানুণের স্বরূপ বা প্রকৃষ্টে নে। সান্ত ষ্টদকণক অষ্টেিম কণর
আধযাষ্টত্মক সত্তাে উপনীে হওোে মানুণের একমাত্র লক্ষ্য।৭
মানবপ্রকৃষ্টের অসীম বা অনন্ত ষ্টদক : রাধাকৃষ্ণে মণন করণেন এই ষ্টদকিাণে মানুণের পূেত প্রকাে ঘণি, এবং
ষ্টদকিাণে মানুণের আধযাষ্টত্মকোর প্রকাে ঘণি। ‘আধযাষ্টত্মকো’ কিাষ্টির প্রকৃে অিত ষ্টনরূপে করা খুবই েত ক।
‘আধযাষ্টত্মকো’ হল অষ্টভজ্ঞোলি বকান ষ্টকেুর বিণক উচ্চের। অষ্টভজ্ঞোর মাধযণম প্রাপ্ত জ্ঞান ষ্টবেে এবং ষ্টবেণের
মণধয পািতকয িাণক। আধযাষ্টত্মক জ্ঞাণনর বক্ষ্ণত্র ষ্টবেে এবং ষ্টবেেীর পািতকযণক অষ্টেিম করা র্াে। আত্ম-বচেনার
বক্ষ্ণত্র বর্মন ঘণি িাণক। এখাণন ষ্টবেেী (জ্ঞাো) ষ্টনণির সম্পণকত সণচেন িাণক, বস ষ্টনণি ষ্টবেেীর জ্ঞাণনর ষ্টবেে,
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ইকবাল ও রাধাকৃষ্ণণের দৃষ্টিণে মানুণের স্বরূপ–একষ্টি ষ্টবণেেে

সুষ্টিে কুমার মন্ডল

এর ফণল ষ্টবেে এবং ষ্টবেেীর পািতকয লুপ্ত হে। আত্ম-সণচেনোই হল আধযাষ্টত্মকোর লক্ষ্ে। এই আত্মা-সণচেনো
মানুেণক ববুঁণধ রাণখ। আত্ম-সণচেনোই মানুণের ভষ্টবেযে িীবন ষ্টনধতারে কণর। ষ্টেষ্টন মণন করণেন, আত্মসণচেনোই হল মানুণের প্রকৃে স্বরূপ।
রাধাকৃষ্ণণের মণে, আমরা সবসমেই ষ্টনণির মণধয এক ঐশ্বষ্টরক েষ্টত কণক বহন কষ্টর। ৮ এই ঐশ্বষ্টরক েষ্টত কর
িনযই আমরা মহান কাণি ষ্টলপ্ত হণে পাষ্টর। সমাণির দষ্টরদ্র মানুণের পাণে দাুঁছাণে পাষ্টর। অপণরর দুুঃণখ দুুঃখী
হে, অপণরর সুণখ সুখী হে, অপণরর মঙ্গণলর িনয আমরা ষ্টনণিণদর ক্ষ্ষ্টে স্বীকার করণে ভে পাই না। ষ্টকন্তু প্রে
হল এই সমি ষ্টিো আমরা কষ্টর বকন? জদষ্টহক দৃষ্টিণকাে বিণক বদখণল এই প্রণের উত্তর পাব না। আমরা র্খন
ষ্টনণিণদর মণধয এক মহামাবনণক অনুভব কষ্টর েখন এই সব ষ্টিোগুষ্টল সম্ভব। প্রষ্টেষ্টদণনর আনণন্দর অষ্টভজ্ঞোণক
আমরা ষ্টকভাণব বযাখযা করব। ষ্টবজ্ঞানীরা ষ্টবজ্ঞান সাধনাে ষ্টনণিণক উৎসগত কণরন, আবার একিন বদেণপ্রষ্টমক বদে
বসবাে ষ্টনণিণক উৎসগত কণরন, কারে এসবই হল মানুণের আধযাষ্টত্মক আচরণের িনয। এোছাও প্রষ্টেষ্টদণনর
আনণন্দর অষ্টভজ্ঞোণক আমরা আধযাষ্টত্মক আচরণের সাহাণর্য বযাখযা করণে পাষ্টর। “রাধাকৃষ্ণে বহু বদণের অণনক
মহান ধমতগুরুর সত্তা লি অষ্টভজ্ঞোর কিা উণেখ কণরণেন। বগৌেমবুি, র্ীশুখ্রীি, িরািুষ্ট্র, হিরে মহম্মদ এই মহা
সাধকরা আমাণদর বদষ্টখণেণেন বর্, আমরাও ঐশ্বষ্টরক অষ্টভজ্ঞো লাণভর অষ্টধকারী হণে পাষ্টর ”।৯
মানুে বর্ বকবলমাত্র সীমাবি িীব এমন ষ্টকন্তু নে, কারে মানুে বমাক্ষ্ লাণভর িনয সবতদা সণচি। বকান ষ্টবেে
সম্পণকত র্ষ্টদ বকান ধারোই না িাণক, োহণল বসই ষ্টবেে সম্পণকত মানুণের বকান আসষ্টত কই িাণক না। বমাক্ষ্ লাণভর
আকাঙ্ক্ষা হল মানুণের আধযাষ্টত্মকোর ষ্টদক বা ঐশ্বষ্টরক ষ্টদক। এই ঐশ্বষ্টরক ষ্টদণকর িনযই অবনষ্টেক বযষ্টত ক জনষ্টেক
বযষ্টত কণে পষ্টরেে হে। ঐশ্বষ্টরক ষ্টদক বা আধযাষ্টত্মক ষ্টদণকর িনয মানুে ষ্টেল্পীণে পষ্টরেে হে।
ষ্টববেতন প্রষ্টিো র্ে এষ্টগণেণে মানুণের আচরে েে বদণলণে। আষ্টদম র্ুণগ মানুে অসভয ষ্টে ল, বেতমান সভয
হণেণে এবং মানুণের আচরে আণগর েুলনাে অণনক বদণলণে। মানুণের আষ্টবভতাণবর সাণি সাণি বদখা বগণে
ষ্টববেতন প্রষ্টিোর মণধয একিা ষ্টবরাি পষ্টরবেতন ঘণিণে। মানুণের আষ্টবভতাণবর পূণবত ষ্টববেতণনর গষ্টে ষ্টে ল কম-ববষ্টে
র্াষ্টিক রকণমর। মানুণের আষ্টবভতাণবর সণঙ্গ সণঙ্গ োর আচরে ও কার্তকলাপ ষ্টববেতন প্রষ্টিোর সণঙ্গ র্ুত ক হণলা।
ষ্টববেতন প্রষ্টিোণে মানুে সষ্টিেভাণব অংে গ্রহে কণরষ্টেল। মানুে বর্ ঐশ্বষ্টরক বা আধযাষ্টত্মক ক্ষ্মোর অষ্টধকারী
এিাই োর প্রমাে। এই আধযাষ্টত্মকোই হল মানুণের প্রকৃে স্বরূপ।
েিযসূত্র :
১। See ‘Introductory note’ by Allama Iqbal of ‘Secrets of the Self’ translated by Nicholson, [The
Reconstruction of Religious Thought in Islam by Dr. Muhammad Iqbal, Presented by
www.ziaraat.com, p.46...available as pdf. Format from online @ www.
www.islamicblessings.com/upload/ReconstructionOfIslamicThought.pdf
২। “The body is accumulated action or habit of the soul; and as such undetachable from it.” (Six
Lectures on the Reconstrucction of Religious Thought in Islam, Iqbal, Page-143).
৩। ‘‘To interpret this life as an ego is not to fashion God after the image of man. It is only to
accept the simple fact of experience that life is not a formless fluid, but an organizing
principle of unity, a synthetic activity which holds together and focalizes the dispersing
dispositions of the living organism for a constructive purpose.‘’ The Reconstruction of
Religious Thought in Islam by Dr. Muhammad Iqbal, Presented by www.ziaraat.com, page-.
28 ...available as pdf. Format from
online@www.www.islamicblessings.com/upload/ReconstructionOfIslamicThought.pdf.
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ইকবাল ও রাধাকৃষ্ণণের দৃষ্টিণে মানুণের স্বরূপ–একষ্টি ষ্টবণেেে

সুষ্টিে কুমার মন্ডল

৪। (I ) Three things are perfectly clear from the Qur’an:
(i) That man is the chosen of God:
‘Afterwards his Lord chose him [Adam] for himself and turned towards, him, and guided
him, (20:122).
(ii) That man, with all his faults, is meant to be the representative of God on earth:
‘When thy Lord said to the angels, "Verily I am about to place one in my stead on Earth",
they said, ‘Wilt Thou place there one who will do ill therein and shed blood, when we
celebrate Thy praise and extol Thy holiness?’ God said, "Verily I know what you know
not", (2:30).
‘And it is He Who hath made you His representatives on the Earth, and hath raised some of
you above others by various grades, that He may prove you by His gifts’ (6:165).
(iii) That man is the trustee of a free personality which he accepted at his peril:
‘Verily we proposed to the Heavens, and to the Earth, and to the mountains to receive the
"trust", but they refused the burden and they feared to receive it. Man undertook to bear it,
but hath proved unjust, senseless!’ (33:72). ঐ, পৃষ্ঠা - 42
৫। ঐ, পৃষ্ঠা – 43
৬। “…He is aware that man is a peculiar combination of egoism and self-transcendence,of
selfishness and universal love.” Conemporary Indian philosophy B. K. Lal. Motilal
Banarsidan Publishess. Delhi. Page -272 বিণক উদ্বৃে।
৭। ’Man’s inabitiy to achiene perfect contentment in the finite, his unquenchable longing for
consummate happiness may be taken as indicative of his supernatural destiny’. P.A.
Schilpp. Ed. The Philosophy of Sarvapalli Radhakrishnan, Page -142. F.N)
৮। “…..We bear the Divine spark within ourselves.” Contemporary Indian Philosophy. B.K.Lal.
Page -279. বিণক উদ্বৃে।
৯। Radhakrishnan is never tired of reterring to the great intuitive experience of the prophets like
Jesus, Buddha, Zoroaster and Mohammad and asserts that there ecearly show that we are
capable of experiencing the Divine. ঐ, পৃষ্ঠা - 279 বিণক উদ্বৃে।
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